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STATUT FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET  

z dnia 27.05.2019 r. 

(dalej jako: „Statut”) 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1  

1. FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET (dalej jako: „Fundacja”) jest polską 

organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk, która działa na podstawie przepisów prawa 

polskiego, w szczególności:  

1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. 

zm.), 

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873),  

3) Statutu oraz regulaminów Fundacji.  

2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 20/12/2012, rep. A 4263/2012 przez 

Urszulę Ciołeszyńską, Dorotę Śpiewla - Czekaj oraz Katarzynę Wierzbowską (dalej łącznie 

jako: „Fundatorzy” a każda z osobna jako „Fundator”). 

3. Zmiana Statutu lub ustanowienie nowego Statutu są wyłączną kompetencją Fundatorów. 

Zmiana Statutu odbywa się na wniosek Zarządu Fundacji. 

4. Wykonywanie wszelkich uprawnień nadanym Fundatorom w Statucie wymaga pisemnej 

zgody co najmniej dwóch z nich. 

5. Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników. 

6. W przypadku śmierci lub pisemnej rezygnacji wszystkich Fundatorów, wszelkie kompetencje 

przewidziane dla nich w Statucie przejmuje Przewodniczący Rady. 

 

§ 2  

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

3. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały, delegatury i przedstawicielstwa w innych miastach w 

Polsce.  

 

§ 3 

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

2. Fundacja używa pieczęci okrągłej i prostokątnej z napisem FUNDACJA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET. 

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w działaniach na rzecz 

przedsiębiorczości kobiet.  

 

§ 4  

Działalność Fundacji nadzorują Minister właściwy ds. gospodarki oraz Prezydent m. st. Warszawy.  

ROZDZIAŁ II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI 
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§ 5 

Celem Fundacji jest:  

1) Propagowanie idei przedsiębiorczości jako nowego stylu życia wśród kobiet i rozwój firm 

prowadzonych przez kobiety. 

2) Promowanie i zachęcanie do rozwoju usług wspomagających przedsiębiorcze kobiety  

i ułatwiających im utrzymanie równowagi między pracą i życiem rodzinnym. 

3) Inicjowanie i wspomaganie współpracy kobiet - przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi  

o charakterze badawczo-rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii,  

ze szczególnym uwzględnieniem ułatwienia kobietom prowadzenia domu, wychowywania 

dzieci i prowadzenia biznesu. 

4) Popularyzowanie współpracy międzynarodowej przedsiębiorców oraz międzynarodowych 

standardów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego 

rozwoju. 

5) Zorganizowanie systemu współpracy z ekspertami i przedsiębiorcami polskiego pochodzenia, 

mieszkającymi na stałe poza granicami Polski. 

6) Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturowego  

w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i grup społecznie zagrożonych 

oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego i wysokich standardów etycznych. 

7) Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku finansowym  

i kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w domu  

i biznesie. 

8) Wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, w szczególności wspieranie 

wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych w szczególności 

przez kobiety. 

9) Popularyzowanie dobrych praktyk i prezentacja przykładów sukcesów kobiet-przedsiębiorców 

w celu zachęcania do zakładania własnych firm, zarówno przez kobiety jak i mężczyzn, co 

przyczyni się do rozwoju społeczności równych szans i możliwości we wszystkich aspektach 

życia gospodarczego. 

10) Ochrona praw przedsiębiorców. 

11) Działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych, obejmująca 

zadania w zakresie:  

a. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  

b. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

c. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

d. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

e. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

f. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie  

i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

g. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

h. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;  

i. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  
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j. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka.  

 

§ 6 

1. Swoje cele Fundacja realizuje w szczególności przez:  

1) Organizowanie lub prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, 

konferencji, pokazów, wystaw, targów, odczytów itp. 

2) Prowadzenie platformy informatycznej, strony internetowej (www) i publikowanie 

wydawnictw zgodnych z celami Fundacji. 

3) Organizowanie i finansowanie konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę  

z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej przedmiotem 

zainteresowania Fundacji. 

4) Wspieranie finansowe i organizacyjne działań i projektów na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości i realizacji nowatorskich rozwiązań. 

5) Doradzanie organizacjom oraz podmiotom w zakresie pozyskiwania finansowania 

przedsięwzięć o charakterze zbieżnym z celami Fundacji. 

6) Prezentowanie i promowanie idei przedsiębiorczości wśród kobiet w mediach oraz 

środkach masowego przekazu.  

7) Organizowanie rankingów i konkursów promujących ideę przedsiębiorczości wśród 

kobiet oraz inne cele statutowe Fundacji. 

8) Prowadzenie baz danych w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot zainteresowania 

Fundacji oraz opiniowanie dokumentów i opracowań  

9) Inicjowanie i prowadzenie programu "Sieć Przedsiębiorczych Kobiet" skierowanego do 

organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorczyń oraz osób fizycznych.  

10) Propagowanie wykorzystywania w swojej bieżącej działalności przez mikro, małe, średnie 

firmy innowacyjnych rozwiązań oraz systemów zarządzania opartych o normy i standardy 

międzynarodowe.  

11) Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, środkami 

masowego przekazu, przedsiębiorstwami jak i osobami fizycznymi w zakresie 

niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.  

12) Inicjowanie i prowadzenie programów współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju 

gospodarki  

i rynku ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości wśród kobiet.  

13) Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji. 

2. Wszelkie działania wymienione w ust. 1 powyżej stanowią działalność nieodpłatną pożytku 

publicznego   

§ 7  

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:  

1) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, 

2) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

3) PKD 70.21.Z -  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

4) PKD 70.22.Z -  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  

i zarządzania, 
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5) PKD 73.1 – Reklama,  

6) PKD 73.20.Z -  Badanie rynku i opinii publicznej, 

7) PKD 74.90.Z -  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

8) PKD 77.40.Z -  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 

wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 

9) PKD 82.30.Z -  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 

10) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

 

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 8 

1. Realizację celów Fundacji zapewniają fundusz założycielski oraz fundusze i środki rzeczowe  

i finansowe pochodzące z:  

1) środków finansowych pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego na realizację 

zadań z zakresu pożytku publicznego; 

2) darowizn, spadków przyjętych z dobrodziejstwem inwentarza, zapisów i nawiązek 

sądowych;  

3) odsetek bankowych;  

4) dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, 

5) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

7) dochodów z odpłatnej działalności Fundacji 

8) składek z tytułu uczestnictwa w programach realizowanych przez Fundację na rzecz 

przedsiębiorczości kobiet, 

9) dotacji i subwencji oraz grantów od osób fizycznych i prawnych krajowych  

i zagranicznych. 

2. Początkowy majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych). Dodatkowo, w związku z podjęciem decyzji o rozpoczęciu prowadzenia 

przez Fundację działalności gospodarczej, niniejszym wyodrębniona zostaje oddzielna od 

funduszu założycielskiego kwota 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), która zostaje 

przeznaczona na prowadzenie tejże działalności gospodarczej. 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, zaś cały dochód z działalności gospodarczej 

służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 

między jego członków.  

 

§ 9 

1. Zarząd Fundacji może w ramach jej majątku tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację 

poszczególnych celów Fundacji. 

2. Tworzenie odrębnych funduszy jest też dopuszczalne, gdy w inny sposób nie można uwzględnić 

życzeń ofiarodawców (donatorów) co do przeznaczenia środków finansowych lub rzeczowych 

przekazanych Fundacji. 

3. Osoby fizyczne lub prawne, krajowe albo zagraniczne, które dokonają na rzecz Fundacji 

darowizny lub dotacji (jednorazowo lub łącznie) w wysokości co najmniej 50.000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) uzyskują honorowy tytuł Donator Fundacji.  
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§ 10 

Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy lub porozumienia z innymi fundacjami  

i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi, osobami fizycznymi i prawnymi.  

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI 

 

§ 11 

Organami Fundacji są:  

1) Rada Fundacji.  

2) Zarząd Fundacji.  

3) Rada Programowa Fundacji.  

 

§ 12 

1. Organy Fundacji swoje postanowienia podejmują w formie uchwał. 

2. Uchwały organów Fundacji, o ile przepisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej, zapadają 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku 

równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

3. Uchwały organów Fundacji mogą zapadać w głosowaniu jawnym lub tajnym na wniosek co 

najmniej dwóch z członków tych organów. 

4. Uchwały mogą być podejmowane obiegowo. 

5. Powiadomienie uczestników posiedzeń organów Fundacji następuje listownie z 14 dniowym 

wyprzedzeniem lub pocztą elektroniczną.  

 

ROZDZIAŁ V. RADA FUNDACJI 

 

§ 13  

1. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony i składa się z co najmniej 3 członków.  

2. Skład Rady ustalają Fundatorzy. 

3. Członek Rady Fundacji może być w każdej chwili odwołany przez Fundatorów:  

1) jeśli z przyczyn od niego niezależnych nie może pełnić funkcji członka przez okres 

dłuższy niż sześć miesięcy; 

2) jeżeli złożył rezygnację z pracy w Radzie;  

3) jeżeli działa na szkodę Fundacji. 

4.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Zastępca Przewodniczącego lub 

inna osoba wyznaczona ze składu Rady. 

5. Rada ze swego składu wybiera Przewodniczącego i Sekretarza. 

6. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i może być uzupełniana w trakcie funkcjonowania 

Fundacji.  

§ 14 

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym i nadzorującym Fundacji. 

2. Do zadań Rady należą:  

1) nadzór nad działalnością Fundacji, 

2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

3) zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji, 
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4) opiniowanie wieloletnich programów działalności Fundacji, 

5) opiniowanie rocznych planów i programów działalności Fundacji, 

6) ocena sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi 

absolutorium  

z wykonania obowiązków, 

7) zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych  

z własnej inicjatywy, 

8) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa, a 

na jego wniosek innych członków Zarządu. 

3. Rada może domagać się od Zarządu wyjaśnień oraz przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące 

działalności finansowej Fundacji.  

4. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady. 

5. Posiedzenia Rady zwołuje się z inicjatywy Przewodniczącego nie rzadziej niż jeden raz w ciągu 

roku kalendarzowego. Przewodniczący lub Sekretarz Rady obowiązani są ponadto zwołać jej 

posiedzenia na wniosek Zarządu Fundacji, w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

6. Rada Fundacji może polecić Zarządowi Fundacji zlecenie wskazanemu biegłemu rewidentowi 

wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie 

podlegała obowiązkowemu badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego 

rewidenta.  

7. Rada Fundacji z inicjatywy własnej, bądź na wniosek Zarządu Fundacji przyznaje za szczególne 

zasługi dla Fundacji tytuł honorowy Donatora Fundacji jak również medale honorowe, odznaki, 

wyróżnienia i nagrody.  

ROZDZIAŁ VI. ZARZĄD FUNDACJI 

§ 15 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa i do dwóch Wiceprezesów. 

2. Liczbę członków zarządu ustala Rada Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę na wniosek Fundatorów. Na 

pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji Fundatorzy powołali Katarzynę Wierzbowską, a na dwóch 

Wiceprezesów Zarządu Fundacji Urszulę Ciołeszyńską i Dorotę Śpiewla-Czekaj.  

4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności 

zastępujący go Wiceprezes. 

5. Prezes Zarządu występuje z wnioskiem do Fundatorów o uzupełnienie składu Zarządu 

zmniejszonego wskutek ustąpienia lub śmierci członka Zarządu. 

6. Na wniosek Fundatorów Rada może powoływać Prokurenta. 

7. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba 

wyznaczona przez Radę.  

 

§ 16 

1. Zarząd Fundacji zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za 

prawidłowe ich prowadzenie, a szczególnie:  

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,  

2) opracowuje roczne i wieloletnie programy oraz plany działania,  

3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,  

4) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,  

5) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy, 
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6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników 

Fundacji oraz ich warunki pracy i płacy,  

7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz 

podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,  

8) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia z innymi podmiotami, 

względnie likwidacji Fundacji, 

9) powołuje dyrektorów (kierowników) podległych jednostek organizacyjnych oraz 

zatwierdza ich regulaminy.  

2. Prezes Zarządu i Wiceprezesi są przełożonymi wszystkich etatowych pracowników Fundacji.  

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.  

4. Zarząd może zaangażować Dyrektora Zarządzającego i zlecić mu prowadzenie spraw Fundacji  

w ramach zwykłego zarządu, udzielając stosownych pełnomocnictw.  

5. Podstawowe zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:  

1) wielkość środków obrotowych i lokat określa uchwałą Zarząd Fundacji, 

2) składniki majątku trwałego Fundacji podlegają amortyzacji i umarzaniu według 

obowiązujących zasad i przepisów, 

3) decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych do wysokości 50.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) podejmuje samodzielnie Zarząd Fundacji. Powyżej tej kwoty, 

konieczna jest dodatkowo akceptacja Rady Fundacji, 

4) wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą finansowane są z posiadanych przez 

Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

§ 17 

1. Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Fundacji uchwala roczny plan działania. 

2. Zarząd nie później niż do 15 czerwca każdego roku sporządza sprawozdanie z działalności 

Fundacji i przedkłada Radzie Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji składa sprawozdania z działalności Fundacji o zakresach i terminach zgodnych z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

§ 18 

Do składania oświadczeń woli Fundacji we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania 

umów i udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu 

samodzielnie.  

 

ROZDZIAŁ VII. RADA PROGRAMOWA FUNDACJI 

 

§ 19  

1. Rada Programowa Fundacji jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Fundacji, powoływanym  

i odwoływanym przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu. 

2. Rada Programowa Fundacji uczestniczy w realizacji programów Fundacji.  

3. Rolą Rady Programowej jest w szczególności:  

1) współpraca przy organizacji "Sieci Przedsiębiorczych Kobiet", 

2) dostarczanie informacji i porad we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów 

Fundacji,  

3) działania doradcze względem Rady Fundacji oraz Zarządu, 

4) wspomaganie i promocja działalności Fundacji. 
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4. Do Rady Programowej może być powołana nieograniczona liczba osób. 

5. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodnicząca Rady Programowej mianowana przez Radę 

Fundacji.  

 

§ 20 

1. Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna, która akceptuje cele Fundacji  

i zobowiązuje się przestrzegać statutu, która to osoba z uwagi na swoje doświadczenia  

i działania na rzecz realizacji rozwoju idei innowacji oraz innych celów statutowych Fundacji 

oraz z uwagi na posiadany autorytet zawodowy, uzyskała aprobatę Zarządu w postaci uchwały. 

2. Członkami Rady Programowej mogą być zarówno obywatele polscy jak i obywatele innych 

krajów. 

3. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach  

i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.  

 

§ 21 

Przynależność do Rady Programowej ustaje w razie:  

1) śmierci członka Rady, 

2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie, 

3) zaprzestaniu współpracy z powodu:  

 

a. ustania przyczyny, dla której Rada została powołana, 

b. nieprzestrzegania przez członka Rady postanowień statutu lub uchwał władz Fundacji  

c. działania na szkodę Fundacji,  

d. zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób 

utrudniają działanie członka Rady albo powodują wobec niego utratę zaufania.  

 

ROZDZIAŁ VIII. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

 

§ 22  

1. Nowe terenowe jednostki organizacyjne Fundacji (oddziały, przedstawicielstwa lub delegatury) 

mogą posiadać osobowość prawną po dokonaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

2. Każdą terenową jednostką organizacyjną kieruje Dyrektor. 

3. Jednostki organizacyjne pozostają w strukturze organizacyjnej Fundacji i podlegają jej 

Zarządowi.  

4. Decyzję o ustanowieniu wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz o powołaniu i odwołaniu 

jej Dyrektora podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady. 

5. Decyzję o likwidacji wyodrębnionej jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd Fundacji za 

zgodą Rady. 

6. Dyrektor wyodrębnionej jednostki organizacyjnej jest jej kierownikiem w rozumieniu Kodeksu 

Pracy. 

7. Zakres działania wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz szczegółowy zakres uprawnień  

i obowiązków jej Dyrektora określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Fundacji, 

po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji.  



 

9 
 

ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 23 

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o zbieżnych celach statutowych w zakresie 

przedsiębiorczości kobiet.  

 

§ 24 

1. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub wyczerpania 

środków podejmują na wspólnym posiedzeniu: Fundatorzy, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji, 

większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 prawidłowo powiadomionych 

przedstawicieli w/w organów Fundacji. 

2. Rada Fundacji powołuje likwidatora i sprawuje nadzór nad działaniami likwidacyjnymi. 

3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na cele zbieżne z celami Fundacji.  

O przekazaniu majątku decyduje likwidator, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. 

4. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację 

Fundacji przeprowadza Zarząd. 

5. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele 

określone w art. 1 ustawy o Fundacjach. 

 

 


